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Nu har hösten kommit och med den enny säsong för rävj akter och bär
plockning. Källarförråden börjar långsamt fyllas med burkar med här
lig svart-vinbärs—, blåbärs-, hallon- och lingonsylt. Ingen kan väl
klaga på det fantastiska sommarväder vi har haft iår. Bondepraktikans
förutsägelser (se blad 4) måste ha gällt ett annat år.

Därmed över till resultaten från de senaste jakterna:

830604/Domarudden

1) —BGU/PA 4) Gunnar S 7) Sven C
2) -EJY/Anders 5) Göran G 8) -BF/Calle
3) —EJM/Christer 6) —CZI/Klas 9) —FUO/Håkan

TSAs field—day med radiokörning från en hypermodern Drake-stn och
en inlånad militär teleskopmast, 24 m hög, i ett soligt och varmt
väder. Det blev alltså en svettig jakt med två rävar söder om Dräng-
sjön och resten norr om, banlängd ca 5,5 km fågelvägen. Hård slut—
strid med 9 sek mellan 1:an och 2:an på samma räv. En nybörjare
(Håkan/-FUO), som egentligen inte skulle deltaga, lånade dock en sax
och promenerade iväg utan karta och tog två rävar. För att bevisa
detta stämplade han på löv, som nu är konserverade och måste betrak
tas 8om ett kuriosa i SRJs startkortssamling. Dusch och vedeldad
(100 C) bastu med dopp i sjön avslutade en bra jakt.

830608/Lida

1) —CTU/Clas-Göran 6) —BGU/PA 11) Lennart Berg
2) —KON/Olle 7) —AKF/Bosse 12) Sten Sandberg
3) Gunnar 5 8) Sven C 13) —Hd/Olle
4) Theo Berg 9) —CCT/Bengt 13) Sven J
5) —EJY/Anders 10) Clas Thorén

En mycket varm dag lovade en varm jakt — och det blev det: Några
kom till starten ett par minuter före “GÅ men det gick ju bra det
med.

Trots det stigrika området sprang ett par jägare rätt in i nya,
stora, fina kalhyggen vilket reducerade farten till obetydligt över
noll — och då vinner man inte som bekant.

Sven blev så trött att han glömde sin sax vid den sista räven. Den
togs dock om hand av vinnaren —CTU, som hade gått ut för att ta in
räven efter jaktens slut.

83061 5/Nyfors

1) —CZI/Klas 5) -CLE/Lennart 9) —KON/Olle
2) —CTU/Clas-Göran 6) —BGU/PA 10) -TX/Sven
3) Gunnar 5 7) Sven C
4) —CCT/Bengt 8) -EJY/Anders

Fint väder på denna jakt också. Terrängen i den här norra delen av
Åva—skogarna är härligt jobbig, lika fin som hela skogsområdet i
sydöstra Sthlm. Här finns gott om rävjaktsområden

Starten vid Nyfors, med hela Åva—skogen söderut och ett litet om
råde norrut, där lurige Tobba förmodades ha lagt en räv, delade
gänget i två grupper: de som trodde på en räv i norr och de som inte
trodde på en räv i norr. De senare vann men därmed inte sagt att
vinnaren fanns bland dessa. Själv satsade jag åt rätt håll men blan
dade ihop två rävar och fick därför springa kors och tvärs genom



kärr och över höjder innan sista räven hittades. Stackars Sven,
han fångades in av ett värn så högt att det inte gick att klättra
över och förlorade många dyrbara minuter på att springa runt. Ingen
av oss vann.

Välkommen ut i buskarna igen, Sven/—TX. Det var några år sedan sist.

830622/Uttran

1) Gunnar 5 6) Theo Berg 11) —TX/Sven
2) -KON/Olle 7) Göran G 12) -DQ/Torsten
3) Sven C 8) Göran W 13) —CZI/Klas
4) —Efl/Anders 9) Clas Thorén
5) —BGU/PA 10) Per Cederborg

Varmt och fint väder också på denna jakt. Starten låg vid Uttran
stn och det var en saf tig backe upp till platån, där pejling kunde
ske. Några tyckte det var bussigt av arr. —CTU att börja jakten med
en sådan uppmjukning. Terrängen blev dock betydligt snällare sedan
— lite kuperad och gott om vägar och stigar att springa på.

Gunnar 5 har tydligen återfått formen nu efter den efterhängsna
förkylningen, sopade banan med oss andra och sprang runt på nära
nog idealtid. Sprang runt gjorde jag också men inte på idealtid
utan fastmer i en mystisk rundtur genom det vackra landskapet. Jag
vann således inte men fick bra motion — bra att ha till 514 för då

— vänta bara. Myggbetten i vadorna kändes sedan hela natten.

83062 9/Kallhäll

1) Theo Berg 6) Göran G 11) Gunnar 5
2) —AKF/Bosse 7) -CLE/Lennart 12) —FZH/Eberhard
3) -EJY/Anders 8) —KON/Olle 13) Lennart Berg
4) —CZI/Klas 9) -CPA/Lasse 14) Gunnar Bergman
5) —CTU/Clas—Göran 10) Clas Thorén

Vårterminens sista jakt, som också var den kortaste jakten på mången
god dag — ca 20 år säger en minnesgod “gamling” i gänget — var bara
1,8 km lång (Lasse/—GGR, passär banlängden?) men bjöd på ett par
överraskningar, som ställde den sedvanliga rävjaktstaktiken — den
att den svagaste sändaren alltid ligger längst bort — på huvudet.
Genom manipulation med två av sändarna reducerades uteffekten vil
ket gjorde att de jägare, som inte tog ut några kryss, gissade att
rävarna låg längre söderut än vad som var fallet och sprang så att
tungan hängde ned på magen. Gissa om de fick springa när den hemska
verkligheten gick upp för dem!

En av jägarna sprang nästan fram till den längst bort belägna räven
(tvåan, 800 m) då han hörde den starka trean (150 m från starten)
vände och sprang upp till denna och attackerade sedan tvåan på nytt
igen. En annan vägrade tro sina ögon (och öron) då bäringarna visa
de på en punkt nära staren och inte långt nere i söder som signal—
styrkan indikerade. Det gäller samma regler för rävjaktspejling som
för flygning: lita på dina instrument, gissa int&

En annan sprang kors och tvärs över kartan flera gånger mellan en
fiktiv rävplats och närheten av en verklig innan han slutligen kom
rätt. “Det måste vara något fel med sidobestämningen”, muttrade han.

Nåväl, denna jakt visar att vi i fortsättningen måste vara lite mer
omsorgsfulla i pejlingarna och inte bara rusa blint på; inte kommer
väl denna jakt att bli den enda med “lur” i? Som Anders/—EJY sade
efteråt: “Det var en lärorik jakt”.

Var rävarna låg syns på bifogad karta.



Poängseriens Tio—i—topp-lista för vårteininen ser ut på följande
sätt:

1) Gunnar 5 106 poäng 6) —CTU/Clas-Göran 82 poäng
2) —BGU/PA 96 “ 7) —CZI/Klas 73
3) —AKF/Bosse 87 7) Sven C 73 “

4) —KON/Olle 86 “ 9) —ACU/Uno 38
5) —Efl/Anders 83 “ 10) Clas Thorén 37

Här följer nu några av höstens jakter:

83081 0/Paradiset

1) —AKF/Bosse 4) —CZI/Klas
2) —KON/Olle 5) -CLE/Lennart
3) —BGU/PA 6) —ESD/Olle

En buslång bana i bushård terräng i busvarmt väder = en typisk
jakt av bus(—siga) Gunnar 5, som dessutom bjöd på en överraskning
vid samlingsplatsen. “Grabbar, starten är vid Svartsjön. Det tar
ca 25 min att gå dit — om ni går fort! Följ bara Sörmlandsledens
oranga märkning. Ni kan inte komma fel”.

1 spridd oordning troppade (småsprang) vi av men ingen hann fram i
tid — ett par gick t.o.m. leden i fel riktning! Man kan alltså säga
att detta var en tävling med i högsta grad individuella startplat
ser.

Den enda som hittade samtliga rävar var Bosse, men den sista hittade
han på “övertid” så endast fyra rävar räknas honom tillgodo. Men
han vann ändå — grattis. Skymningen hade under tiden ljudlöst smu—
git sig på oss så vi fick treva oss fram i halvmörkret genom den
obanade terrängen. Även banläggaren hade problem att finna ett par
av sina välgömda rävar och tillbringade ett par timmar med att ste—
ga, lägga ut kompasskurser och rota runt i buskarna innan han hit
tade dem. Klockan var långt efter midnatt innan han kom hem igen.
Ja, nog var detta en minnesvärd jakt, alltid.

83081 3/Falun

Nationell jakt med samling i Sundborn, ett par hundra meter från
Carl Larsson—gården. Perfekt väder för rävjakt — sol och en svag
vind.

Starten gich en dryg km från samlingsplatsen vid foten av en hög
kulle, som vi sedan sprang kors och tvärs över, var och en efter
egen personlig smak och läggning. Terrängen var här och där fylld
av mossbelupna stenar så man fick se upp (eller rättare sagt ner)
för att inte halka. Det var jobbigt men kul och svetten sprutade.
Duschen och bastun var en välsignelse efteråt och tävlingen run—
dades av med prisutdelning med fina priser. Det var en välorgani
serad tävling och det bådar gott inför nästa års SM, som skall gå
just här i Falun.

Grattis Gunnar 5 till 3:e platsen totalt och bäste SRJare.

83081 7/Lidingö

1) -CZI/Klas 5) -CCT/Bengt 9) Lennart Berg
2) Gunnar 5 6) —CTU/Clas-Göran 10) —AOZ/Sven
3) —BGU/PA 7) —CLE/Lennart 11) —ESD/Olle
4) —KON/Olle 8) Göran G 12) —EJM/Christer

Den som inte tror att Lidingö-terrängen kan bjuda på långa banor
misstar sig ordentligt. Denna jakt gick runt golfbanan på norra
Lidingö och nog fick man sträcka på benen alltid.



Ett perfekt “tajmat” störtregn kom några minuter efter start, mat—
tades något men pågick i ca 1 timme, med inslag av åska, och gjorde
oss alla helt genomvåta. Dessutom föll temperaturen flera grader,
så det blev ganska kallt på kvällen.

För att sprida ut oss i terrängen lät Bosse oss gå 5 min före start
och flera av oss chansade på att springa västerut, en chansning som
gick hem. Den räven togs i första passet och sedan var det mycket
stig— och väglöpning runt. Gunnars kondis är nog för bra nu, ty han
sprang förbi den sista räven med flera hundra meter och hann därför
inte tillbaka i tid utan förlorade ett pass till -CZI/Klas.

Detta var den sista jakten och därmed över till de återstående
jakterna i höst.

Onsdag 7.9: Samling kl 1850 vid Enebybergs Idrottsplats.
Vägbeskrivning: Åk Norrtäljevägen till Danderyds kyrka,
sväng av till höcier och sedan till vänster under motor—
vägen, därefter Enebybergsvägen norrut, dvs gamla Norr—
täljevägen.

Efter ca 1,5 km svänger Du till vänster in på Arholma—
vägen mot idrottsplatsen. SRJ—skylt visar var.

Arr. Lennart Berg/-HBV/Bengt

Onsdag 14.9: Samling kl 1850 vid Salemsvallens lP.
Vägbeskrivning: Åk motorvägen mot/från Södertälje och
sväng av vid Rönninge—avfarten och kör sedan mot Rön—
ninge stn (ca 2 km) . Strax före stationen svänger Du
höger och fortsätter ca 1 km. SRJ-skyltar visar vägen.

Arr. —CTU/Clas-Göran/—CZI/Klas

Fredag 23.9: E&N~fl

Samling kl 1920 på Hellas—gården. Glöm inte oanniamnan
och de långa benen. Gratis bad i Källtorossjön.

Lördag 24.9: KM DAG

Samling kl 1350 vid Skavlötens motionsgård.
Vägbeskrivning: Kör Norrtäljevägen till avfarten Vigg
byholm, kör över motorvägen och järnvägen lite längre
fram och fortsätt sedan stora vägen genom Gribbylund.
Där bebyggelsen tar slut svänger Du höger vid skylten
Skavlöten.

Glöm pannlampan men inte de långa benen, inte heller
tvål och handduk då bastun är öppen.

Arr. -IWH/Gösta/-IQ/Alf

Söndag 9.10: Samling kl 1000 på Hellas—gården. Dusch/bastu och gratis
dopp i Källtornssjön efteråt. Tag med matsäck.

Arr. -IDV/Donald

Söndagl6.lO: Samling kl 1000 på Ågesta Friluftsgård. Sjumilastövlar
rekommenderas liksom tvål, handduk och matsäck. Dusch
och bastu finns.

Arr. Gunnar 5

Söndag3o.lO: Samling kl 1000 vid Skälåker/Gålö Havsbad.
Vägbeskrivning: Åk Dalaröväqen och sväng höger vid
skylten Gålö. Fortsätt sedan mot Skälåker så långt det
går. SRJ—skyltar visar vägen. Matsäcken!

Arr. —BZR/Tobba



Söndag 6.11: Samling kl 1000 vid Lövhagens Fritidsområde söder
om Nynäshamn C. Efter dusch och bastu samling i klubb—
stugan med medhavd mat och dryck.

Arr. -GSZ/Bosse

Söndag 20.11: Sista jakten för iår. Samling kl 1000 vid Bromma
OK:s bastu i Grimsta.
Vägbeskrivning: Åk Bergslagsväcren till Vattenfalls
stora byggnad i Råcksta, sväng vänster mot Blacke—
berg och sedan 2:a vägen till höger mot Kaanan.
Bastun ligger ca 100 m före Kaanans badnlats.

Gardera med varma skor och kläder. Dusch och bastu
finns, matsäck medtages.

Arr. -BGU/PA

Därmed är det slut på jakttabellen för iår. Nu väntar vi bara nå att
—EJY/Anders skall fixa jakten mellan jul och nyår som han har vän
tat på så länge att någon annan skall lägga. Var har Du tänkt Dig?

Nästa blad kommer ut i början/mitten av december och innehåller
resultaten av dessa jakter och SM samt kallelsen till årsmötet i
januari nästa år.

VI SES 1 BUSKARNA!

*

Red. PA Nordwaeger, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 bost., 08—29 02 45 arb.
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